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Κυρίες και Κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Εδώ στα σύνορα οι δραματικές εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία 

είναι μια διπλανή πραγματικότητα. Αυτή τη δύσκολη συγκυρία 

αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. 

Κρατήσαμε σταθερή την πορεία μας προς τους εθνικούς και 

πολιτικούς στόχους, την ειρήνη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη, 

την ευημερία. Οι εξελίξεις της περασμένης Πέμπτης -  η 

συμφωνία των οκτώ πιο αναπτυγμένων κρατών αποτελούν 

δικαίωση της πολιτικής μας. Οι πάγιες θέσεις που υποστήριξε 

η Ελλάδα αποτελούν τη βάση της συμφωνίας: πολιτική λύση 

και όχι στρατιωτική λύση, απόφαση του Συμβουλίου 

Ασφάλειας, επιστροφή των προσφύγων, ειρηνευτική δύναμη 

και με πολιτική αποστολή, αφοπλισμός των 

παραστρατιωτικών οργανώσεων και διατήρηση των συνόρων. 

Οι προσπάθειες που κατέβαλε και η Ελλάδα οδήγησαν σ’ 

αυτό το αποτέλεσμα. Η οριστική διευθέτηση του θέματος θα 

απαιτήσει ακόμη καιρό. Εμείς θα συνεχίσουμε με τις επαφές 

και τις συνεννοήσεις μας, να πιέζουμε για την επίτευξη της 

οριστικής ειρήνης στην περιοχή. Θα συμβάλλουμε ενεργά 

στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

ΝΑΤΟ και χώρα των Βαλκανίων. Έχουμε μια θέση που μας



επιτρέπει να αντλούμε σταθερότητα και να παρέχουμε 

σταθερότητα. Είμαστε μια χώρα με διπλή ιδιότητα, και έτσι 

λειτουργούμε ως γέφυρα ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Με 

όλους τους λαούς και τα κράτη της περιοχής μας συνδέουν 

κοινά συμφέροντα και παραδόσεις. Κριτήριο της στάσης μας, 

κριτήριο της πολιτικής μας είναι η κατοχύρωση των ελληνικών 

συμφερόντων.

Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. 

Αυτό επιδιώξαμε με τις ενέργειές μας. Αρνηθήκαμε όλες 

εκείνες τις απόψεις που ήθελαν τη χώρα μας να συμμετέχει 

ενεργά στη διαμάχη. Αρνηθήκαμε την πολιτική που θα μας 

οδηγούσε να γίνουμε μέρος του προβλήματος. Η Ελλάδα 

χρειάζεται ειρήνη για ν’ αφιερώσει ο λαός τις προσπάθειές του 

στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Γι’ αυτό και η ειρήνευση 

ήταν το πρώτο μέλημά μας. Ειρήνευση δεν επιτυγχάνεται 

υποδαυλίζοντας τις αντιπαλότητες. Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί 

εάν είναι παρούσα στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Αυτό δεν 

επιτυγχάνεται με περιθωριοποίηση και απομόνωση. Η θέση 

της Ελλάδας ενισχύεται με την αξιοπιστία της. Η αξιοπιστία 

της προκύπτει, εάν εκφράζουμε σε κάθε κατεύθυνση την 

άποψή μας, αναδεικνύουμε πειστικά το εθνικό μας συμφέρον 

και εργαζόμαστε για την ειρήνη.



Είναι φυσικό σε αυτή τη συγκυρία ο μεγάλος αριθμός 

προσφύγων που έχουν συγκεντρωθεί στην Αλβανία και την 

ΠΓΔΜ να απασχολεί ιδιαίτερα τους κατοίκους των ακριτικών 

περιοχών της χώρας. Υποστηρίξαμε ότι είναι σημαντικό οι 

πρόσφυγες να παραμείνουν όσο πιο κοντά γίνεται στον τόπο 

προέλευσης τους ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να γυρίσουν με την πρώτη ευκαιρία στα σπίτια 

τους. Και δεν μείναμε αδιάφοροι.

Η Ελλάδα από τις πρώτες μέρες πρωταγωνίστησε στην 

αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στα Σκόπια και στην 

Αλβανία για τις ανάγκες των προσφύγων αλλά και στην ίδια 

τη Γιουγκοσλαβία με αποστολές ιατροφαρμακευτικού υλικού. 

Είμαστε ευαίσθητοι στα όσα τραγικά συμβαίνουν στις 

γειτονικές χώρες. Συνεργαζόμαστε μαζί τους σ’ όλα τα 

επίπεδα για να βοηθήσουμε.

Φίλες και φίλοι,

Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελέσθηκαν την 

τελευταία δεκαετία στις γειτονικές μας Βαλκανικές χώρες είχαν 

ως αποτέλεσμα την έξαρση του φαινομένου της 

λαθρομετανάστευσης.



Η χώρα μας, ως η μοναδική χώρα της Βαλκανικής μέλος της 

Ε.Ε. με πολιτική σταθερότητα και υψηλό δείκτη ανάπτυξης 

δέχθηκε τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό οικονομικών 

μεταναστών.

Η έξαρση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης, με το 

άνοιγμα των συνόρων μας το 1990, δημιούργησε συνθήκες 

κάτω από τις οποίες δεν ήταν κατ’ αρχήν δυνατό να 

αντιμετωπισθεί η κατάσταση, παρά μόνο αποσπασματικά.

Γνωρίζω ότι οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν την καθημερινή σας 

ζωή και κλόνισαν σοβαρά το αίσθημα ασφάλειας, το οποίο 

είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά αγαθά που η 

Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στους πολίτες της.

Η Κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ενίσχυσης της 

εσωτερικής μας ασφάλειας από την ανεξέλεγκτη είσοδο 

αλλοδαπών, ανέδειξε σε θέμα πρώτης προτεραιότητας τον 

αυστηρό έλεγχο των εισόδων της χώρας και τη θωράκιση των 

Ελληνικών συνόρων. Για το λόγο αυτό προχώρησε στη 

σύσταση Συνοριακού Σώματος, που ήδη άρχισε να λειτουργεί.

Σκοπός της δημιουργίας της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης 

είναι η αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη 

χώρα μας, η μείωση της εγκληματικότητας, αλλά κυρίως η



αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των 

παραμεθόριων περιοχών, που τόσο το έχουν ανάγκη, μετά 

από τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν.

Για την Κυβέρνησή μας η αντιμετώπιση της 

λαθρομετανάστευσης εντάσσεται στη γενικότερη 

μεταναστευτική πολιτική που ασκούμε ως χώρα και στα 

πλαίσια της συντονισμένης δράσης που έχουμε αναλάβει από 

κοινού για το ζήτημα αυτό με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Εμείς ως χώρα, αλλά και η Ε.Ε. στο σύνολό της, δεν είμαστε 

κατά της εισόδου και παραμονής μεταναστών, απλά έχουμε 

θέσει κανόνες και προϋποθέσεις εισόδου μεταναστών από 

τρίτες χώρες, ενιαίες διαδικασίες παροχής πολιτικού ασύλου 

και έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών 

και Αστυνομικών αρχών των κρατών μελών, για τον 

περιορισμό της λαθρομετανάστευσης.

Με την αστυνόμευση των συνόρων μας και τη δράση των 

φυλάκων στα σύνορα, δεν αποκλείουμε την είσοδο των 

νόμιμων οικονομικών μεταναστών, πιστεύουμε όμως ότι θα 

γίνει πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση της

λαθρομετανάστευσης καθώς και η καταπολέμηση των 

σύγχρονων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, που



συνδέονται μ’ αυτή (εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, 

εκμετάλλευση μεταναστών, πορνεία).

Παράλληλα, η λειτουργία των Υπηρεσιών Συνοριακής 

Φύλαξης θα συμβάλλει σημαντικά στη συγκράτηση του 

ντόπιου πληθυσμού και κυρίως των νέων, και θα 

δημιουργήσει λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας 

προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης των ακριτικών 

περιοχών μας, που τόσο την έχουν ανάγκη.

Η λειτουργία αυτού του Σώματος στις ακριτικές μας περιοχές, 

ξεκίνησε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη ιστορική συγκυρία, όπου 

λόγω του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο αυξήθηκε σημαντικά ο 

αριθμός των προσφύγων που απελπισμένα ζητούν διέξοδο σε 

γειτονικές χώρες.

Στην τελευταία συνάντηση των Υπουργών της Ε.Ε. για θέματα 

εσωτερικής ασφάλειας (Βερολίνο) δηλώσαμε ότι θα δεχτούμε 

πρόσφυγες από το Κόσσοβο, μόνον όταν και οι υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες δεχθούν με βάση τις δυνατότητές τους 

ανάλογο αριθμό, και σ’ αυτή τη θέση παραμένουμε.

Είμαστε βέβαιοι ότι με το τέλος του πολέμου που το θέλουμε 

σύντομα η επόμενη μέρα επιφυλάσσει για τη χώρα μας ένα



σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση των 

γειτονικών χωρών.

Η επιτυχία αυτού του ρόλου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 

από τη συμμετοχή περιοχών σαν τη δική σας στην έντονη 

δραστηριοποίηση που θα ακολουθήσει.

Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση με μια σειρά μέτρων, μεταξύ των 

οποίων είναι και τα συνοριακά τμήματα σχεδιάζει και 

προετοιμάζει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στις ακριτικές 

μας περιοχές να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις ευκαιρίες που 

θα δημιουργηθούν.

Φίλες και φίλοι,

Είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής που συμμετέχει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 2000 στην ΟΝΕ. Είμαστε μια 

χώρα με υψηλό επίπεδο λειτουργίας στους δημοκρατικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς θεσμούς. Και αυτό όχι τυχαία αλλά 

χάρις στους σκληρούς αγώνες του Ελληνικού λαού. Είμαστε 

μία χώρα με πολιτική και οικονομική σταθερότητα. 

Ξεπεράσαμε και τους κλυδωνισμούς της παγκόσμιας 

οικονομίας αλλά και τις αλλεπάλληλες κρίσεις στα Βαλκάνια, 

στην Αλβανία, στη Βοσνία και τώρα στο Κόσσοβο. Δεν 

απορυθμιστήκαμε από τις εξελίξεις. Αλλά αντίθετα



συνεχίσαμε την πορεία μας με βεβαιότητα και συνέπεια. 

Είμαστε μια χώρα που αναπτύσσεται παντού. Σε κάθε γωνιά 

της Ελλάδας συντελείται ένα πρωτόγνωρο έργο. Εδώ στη Δ. 

Μακεδονία υλοποιείται ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ύψους 1 τρις για την περίοδο 

1994-2000.

Το αίσθημα αδικίας, η ανασφάλεια δίνουν την θέση τους στην 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην ελπίδα και τη 

σιγουριά. Με δύο μεγάλους κάθετους άξονες στην Εγνατία 

«Κρυσταλλοπηγή-Σιάτιστα», «Νίκη-Λάρισα», η Δ. Μακεδονία 

βγαίνει από την απομόνωση και διασυνδέεται τόσο με την 

υπόλοιπη Ελλάδα όσο και με τα Βαλκάνια.

Μαζί με τις υποδομές στις μεταφορές η Δ. Μακεδονία 

αναδεικνύεται σε κόμβο της «Ενεργειακής Εγνατίας» 

ταυτόχρονα με τη στήριξη και ανάπτυξη όλων των 

παραγωγικών τομέων.

Ο ενεργειακός ρόλος της Περιφέρειας διευρύνεται: 

με την κατασκευή του νέου λιγνιτικού Σταθμού στην Μελίτη της 

Φλώρινας (320 δις δρχ) δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες 

για την σύνδεση της περιοχής με τα Διευρωπαϊκά Ενεργειακά 

Δίκτυα.



Στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG III σχεδιάζεται η 

ένταξη έργων και δράσεων οικονομικής δραστηριότητας σε 

συνεργασία και με την αντίστοιχη περιοχή της Αλβανίας με 

σκοπό την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας και του 

εμπορίου.

Εδώ στην Κρυσταλλοπηγή δημοπρατήθηκε, υπογράφηκε η 

σύμβαση και άμεσα αρχίζει η εκτέλεση του έργου του 

Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, προϋπολογισμού 680 

εκ. δρχ. που περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου, τον 

εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτιρίου και τη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τις σύγχρονες 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της συνθήκης SCHENGEN.

Συνεχίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με το Π ΚΠΣ. 

Πετύχαμε πρόσφατα στη σύνοδο του Βερολίνου κοινοτικές 

χρηματοδοτήσεις ύψους 9τρις που μαζί με την εθνική 

συμμετοχή διαμορφώνουν για όλη τη χώρα ένα πρόγραμμα 

κοινωνικής συνοχής ύψους 15τρις.

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή άμυνα, ισόρροπη ανάπτυξη 

περιφερειών, ισχυρή οικονομία, κοινωνική συνοχή, εθνική 

ομοψυχία. Αυτός είναι ο πατριωτικός μας στόχος. Αυτό το 

στόχο προωθούμε με το εξοπλιστικό πρόγραμμα που ενισχύει 

την άμυνα, με τη φύλαξη των συνόρων, με την περιφερειακή



ανάπτυξη, με την ένταξη στην ΟΝΕ, με το κράτος πρόνοιας 

που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες. Με ιδιαίτερη φροντίδα σ’ 

αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες, με ιδιαίτερη προσοχή 

στις περιοχές που χρειάζονται υποστήριξη. Έτσι χτίζουμε την 

Ελλάδα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, την 

Ελλάδα της ειρήνης και της προόδου. Έτσι τιμούμε την 

εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο ελληνικός λαός.

Έχουμε σχέδιο, έργο και προοπτική για την Ελλάδα του 21ου 

αιώνα.

Νοιαζόμαστε πρώτα για την Ελλάδα, μια Ελλάδα που βοηθά 

την σταθερότητα στα Βαλκάνια, μια Ελλάδα που συμμετέχει 

ισότιμα σε μια Ενωμένη Ευρώπη που ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες μας.


